
Prop. 39 S

(2009–2010)


Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)


Om endringer i statsbudsjettet for 2009 under 
Miljøverndepartementet 

Tilråding fra Miljøverndepartementet av 13. november 2009,

godkjent i statsråd samme dag.


(Regjeringen Stoltenberg II)


1 Innledning 

I denne proposisjonen legger Miljøverndeparte
mentet fram forslag til endringer i statsbudsjettet 
for 2009. 

2 Endringsforslag 

Kap. 1400 Miljøverndepartementet 

Post 01	 Driftsutgifter 

Det foreslås å øke bevilgningen under denne pos-
ten med 2 mill. kroner mot en tilsvarende innspa
ring under kap. 1400 post 21 Spesielle driftsutgifter 
for å dekke økte personalkostnader i Miljøvernde
partementet. Videre foreslås det en rammeoverfø
ring på 1 mill. kroner fra Kunnskapsdepartemen
tets kap. 226 Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen 
post 21 Spesielle driftsutgifter. Midlene skal gå til 
et skolerettet informasjonsopplegg om klimatopp
møtet i København i desember. 

Til sammen foreslås bevilgningen under kap. 
1400 post 01 Driftsutgifter økt med 3 mill. kroner. 

Kap. 1400 Miljøverndepartementet 

Post 21	 Spesielle driftsutgifter 

Det foreslås å redusere bevilgningen under denne 
posten med 2 mill. kroner for å dekke økte utgifter 
under kap. 1400 post 01 Driftsutgifter. 

Kap. 1425 Vilt- og fisketiltak 

Post 01	 Driftsutgifter 

Bevilgningen foreslås redusert med 1 mill. kroner. 
Posten er finansiert ved inntekter over kap. 4425. 
Til Statens fiskefond er det budsjettert med 17,4 
mill. kroner i innbetalinger fra fiskekort i 2009. Ut 
fra mengden innbetalinger per 31. august 2009 er 
prognosen nå nedjustert til 16,4 mill. kroner. Det fo
reslås derfor at kapittel 4425 post 52 Refusjoner fra 
Statens fiskefond reduseres med 1 mill. kroner til 
16 mill. kroner, mot tilsvarende reduksjon under 
kap. 1425 post 01 Driftsutgifter. 

Kap. 1427 Direktoratet for naturforvaltning 

Post 32	 Statlige erverv, fylkesvise verneplaner, kan 
overføres 

Det foreslås å øke tilsagnsfullmakten med 3,4 mill. 
kroner. Det er foretatt en gjennomgang av alle ute-

Kap. 1400, 1425, 1427, 1441, 4425 og 4441 
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stående tilsagn, det vil si vernede områder der er
statningsprosessene ennå ikke er ferdige. Gjen
nomgangen viser at erstatningssummen trolig blir 
høyere for enkelte områder enn tidligere lagt til 
grunn. 

For å gi dekning for utestående tilsagn etter 
oppjustering av erstatningsanslagene, foreslås det å 
øke tilsagnsfullmakten med 3,4 mill. kroner, fra 
34,7 mill. kroner til 38,1 mill. kroner. 

Post 35	 Statlige erverv, nytt skogvern 

Det foreslås å øke bevilgningen med 31,84 mill. 
kroner til økte erstatningsutbetalinger for vern av 
Statskog-arealer foretatt i 2005. 

Etter nylige avgjørelser i skjønnsretten er det 
klart at erstatninger til Statskog for vern i 2005 blir 
høyere enn tidligere prognoser tilsa, og må utbeta
les raskere enn først antatt. I tillegg er anslåtte ren
teutgifter på erstatningsutbetalinger justert opp. 

For å dekke økte erstatningsutbetalinger for 
vern på statsgrunn foretatt i 2005 foreslås derfor be
vilgningen økt med 31,84 mill. kroner. 

Kap. 1441 Statens forurensningstilsyn 

Post 22	 Statlig ordning for frivillig kjøp av 
klimakvoter 

Den statlig ordningen for frivillig kjøp av klimakvo
ter under Statens forurensningstilsyn er fremdeles 
relativt nyetablert, og det har vært vanskelig å esti
mere utgifter og inntekter for ordningen. Utgiftene 
avhenger av forventet salg av kvoter. 

Ved utgangen av august 2009 er det solgt kvoter 
for 1,3 mill. kroner, mot budsjettert 4,4 mill. kroner. 
Salget tilsvarer i overkant av 10 000 kvoter. Det er 
noen få store kunder som står for størstedelen av 
salget. Statens forurensningstilsyn er i forhandlin
ger med noen nye potensielle, store kunder, og an
slår på denne bakgrunn det totale salget til 15 000 
kvoter i 2009. 

Det foreslås å redusere bevilgningen med 1,824 
mill. kroner. Ordningen har til nå gått med under
skudd. Det legges opp til at dette underskuddet 
dekkes inn i fremtidige budsjettår. 

Kap. 1441 Statens forurensningstilsyn 

Post 76	 Refusjonsordninger, overslagsbevilgning 

Posten omfatter refusjonsordningene for spillolje, 
TRI og HFK/PFK-gasser. Hittil i år er det utbetalt 
noe mer enn tidligere budsjettert. Dette som følge 
av et par store utbetalinger på posten i forbindelse 
med innleverte tanker med HFK/PFK-gasser. Det 
antas at det vil komme en stor utbetaling til i løpet 

av 2009. Nye prognoser tilsier derfor en samlet ut
betaling under posten på 54 mill. kroner. 

Det foreslås derfor å øke bevilgningen under 
posten med 4 mill. kroner. 

Kap. 4425 Vilt- og fisketiltak 

Post 52	 Refusjoner fra Statens fiskefond 

Bevilgningen foreslås redusert med 1 mill. kroner. 
Til Statens fiskefond er det budsjettert med 17,4 
mill. kroner i innbetalinger fra fiskekort i 2009. Ut 
fra mengden innbetalinger per 31. august 2009, er 
prognosen nå nedjustert til 16,4 mill. kroner. Det fo
reslås derfor at kap. 4425 post 52 Refusjoner fra Sta
tens fiskefond reduseres med 1 mill. kroner til 16 
mill. kroner, mot tilsvarende reduksjon under kap. 
1425 post 01 Driftsutgifter. 

Kap. 4441 Statens forurensningstilsyn 

Post 02	 Inntekter, statlig ordning for frivillig kjøp 
av klimakvoter 

Det foreslås å redusere bevilgningen med 2,345 
mill. kroner. Det vises til omtale under kap. 1441 
post 22 Statlig ordning for frivillig kjøp av klimakvo
ter. 

Til orientering – Transportsektoren og 
kvotesystemet 

I tråd med klimaforliket har Regjeringen vurdert 
muligheten for å inkludere transportsektoren i kvo
tesystemet. Det vurderes som lite hensiktsmessig å 
innføre et særnorsk kvotesystem. EU skal innføre 
kvoteplikt for luftfartssektoren fra 2012. Norge øns
ker å implementere EUs direktiv på dette området 
med nødvendige tilpasninger. Når det gjelder ut
slipp ved bruk av bensin og mineralolje, er trans
portsektoren, med unntak av fiske og internasjonal 
luftfart og skipsfart, i dag underlagt andre virkemid
ler som CO2-avgift. Statens forurensningstilsyn le-
der direktoratsgruppen som arbeider med en vur
dering av virkemidler for å oppfylle de klimapolitis
ke målsettingene; Klimakur. I dette arbeidet vurde
res virkemidler på tvers av sektorer, samtidig som 
analysen berører virkemidler innenfor de store ut
slippsektorene, som i transportsektoren. 
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Miljøverndepartementet 

t i l r å r : 

At Deres Majestet godkjenner og skriver under 
et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om 
endringer i statsbudsjettet for 2009 under Miljø
verndepartementet. 

Vi HARALD, Norges Konge, 

s t a d f e s t e r : 

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om endringer i statsbudsjettet for 2009 under Miljøverndeparte
mentet i samsvar med et vedlagt forslag. 

Forslag 

til vedtak om endringer i statsbudsjettet for 2009 under 
Miljøverndepartementet 

I 
I statsbudsjettet for 2009 gjøres følgende endringer: 

Utgifter: 

Kap. Post Formål Kroner 

1400 Miljøverndepartementet 
01 Driftsutgifter, forhøyes med .................................................................................. 3 000 000 

fra kr 196 581 000 til kr 199 581 000 
21 Spesielle utgifter, nedsettes med .......................................................................... 2 000 000 

fra kr 189 757 000 til kr 187 757 000 
1425 Vilt- og fisketiltak 

01 Driftsutgifter, nedsettes med ................................................................................ 1 000 000 
fra kr 27 842 000 til kr 26 842 000 

1427 Direktoratet for naturforvaltning 
35 Statlige erverv, nytt skogvern, kan overføres, forhøyes med ............................ 31 840 000 

fra kr 167 881 000 til kr 199 721 000 
1441 Statens forurensningstilsyn 

22 Statlig ordning for frivillig kjøp av klimakvoter, nedsettes med ....................... 1 824 000 
fra kr 4 276 000 til kr 2 452 000 

76 Refusjonsordninger, overslagsbevilgning, forhøyes med .................................. 4 000 000 
fra kr 50 000 000 til kr 54 000 000 
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Inntekter: 

Kap. Post Formål Kroner 

4425 Vilt- og fisketiltak 
52 Refusjoner fra Statens fiskefond, nedsettes med ................................................ 1 000 000 

fra kr 17 000 000 til kr 16 000 000 
4441 02 Inntekter, statlig ordning for frivillig kjøp av klimakvoter, nedsettes med ..... 2 345 000 

fra kr 4 407 000 til kr 2 062 000 

II 
Tilsagnsfullmakt 

Stortinget samtykker i at: Miljøverndepartementet i 2009 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgnin
ger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp: 

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme 

1427 Direktoratet for naturforvaltning 
32 Statlige erverv, fylkesvise verneplaner ......................................................... 38,1 mill. kroner 

Trykk: A/S O. Fredr. Arnesen. November 2009 
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